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Measúnú Riosca COVID-19 
 

Liosta de ghníomhaíochtaí na scoile Tá na rioscaí díobhála seo a leanas sonraithe  

ag an scoil i leith a cuid gníomhaíochtaí- 

Tá na nósanna imeachta seo a leanas ar bun ag an 

scoil chun aghaidh a thabhairt ar  

na rioscaí 

díobhála atá sonraithe sa  

mheasúnacht seo- 

Oiliúint na foirne scoile maidir le cúrsaí 

coróinvíris. 

 

An riosca gan bheith sonraithe ag an bhfoireann scoile. 

An riosca gan bheith tuairiscithe i gceart agus go pras ag an 

bhfoireann scoile. 

Protacal ar eolas ag an bhfoireann. 

Comharthaí den choróinvíreas ar eolas ag an 

bhfoireann. 

 

 

Úsáid ionad leithris. 

 

Glantachán ceart déanta ag na daltaí maidir lena lámha. Taispeántas déanta ag na múinteoirí ranga. 

Dothán gallunaí ann. 

 

Gníomhaíochtaí Spóirt  

 

An riosca go mbeadh na daltaí i dteaghmháil lena chéile 

agus go mbeifí ag cur lámh ar a chéile. 

Féitheoireacht. 

Rialacha an-soiléir sula n-imríonn éinne spórt. 

 

Snámh. Na seomraí feithis. Teaghmháil leis an Ionad Foillíochta. 

Úsáid an Halla scoile ag daoine eile 

nach mbaineann leis an scoil toisc go 

roinntear an halla.  

 

Níos mó daoine ar áitribh scoile. Róta Halla I bhfeidhm 

Féitheoireacht-múinteoir ranga i gceannas 

Halla agus na leithris glannta go rialto I rith an lae 

 

 

 

Sosanna áineasa do na daltaí  An riosca go mbeadh daltaí ó ranganna eile ag meascadh. 

 

Protacal agus nósanna imeachta i bhfeidhm. 

Féitheoireacht. 

 

 

Múineadh sa seomra ranga 

 

Obair ghrúpa agus pracitiúil. 

Maisc. 

Sláintiú lámha. 

Prótacail i bhfeidhm. 

Socruithe don iompar scoile, úsáid 

coimhdirí bus san áireamh 

Na daltaí ag suí in aice le chéile. 

 

Comhairle tugtha dóibh. 

Teaghmháil le na tiománaithe buis.  
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Bulaíocht a chosc agus caitheamh leis 

an mbulaíocht i measc na ndaltaí 

 

An riosca go ndéanfadh leanbh eile díobháil do leanbh  

sa scoil. 
Tá Beartas Frithbhulaíochta ag an scoil a chloíonn go 

hiomlán le riachtanais Nósanna Imeachta 

Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus Iar-

bhunscoileanna na Roinne. 

Úsáid foirne lasmuigh chun tacú le 

spóirt agus gníomhaíochtaí seach-

churaclaim eile 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile,  

ball d’fhoireann eagraíochta eile nó duine eile  

díobháil do leanbh. 

Polasaithe i bhfeidhm.  

Féitheoireacht. 

Mic léinn atá rannpháirteach i taithí 

oibre sa scoil 

 

An riosca go ndéanfadh mac léinn díobháil do leanbh. Ionduchtú  

Féitheoireacht.  

Grinnfhiosrúchán. 

Ábhar múinteora atá ag déanamh 

socraíochtaí oiliúna sa scoil 

 

Níos mó daoine ar áitribh na scoile. Teaghmháil le na hOllscoileanna.  

Ionduchtú  

Féitheoireacht.  

Grinnfhiosrúchán. 

Muintir a oibríonn le meánscoileanna 

áitiúla ag caint le daltaí sna hard-

ranganna. 

An riosca go dtabharfaí an coróinvíreas ó scoil go scoil. Teaghmháil thar Teams 

Prótacail i bhfeidhm. 

Siniú isteach agus amach. 

 

 

Nóta Tábhachtach:  Is ceart a thabhairt faoi deara gurb é atá i gceist le baol i gcomhthéacs na measúnachta riosca seo ná an riosca  “díobhála” mar a 

shainmhínítear é san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus nach é an riosca ginearálta i leith sláinte agus sábháilteachta atá i gceist.    Leagtar amach an 

tsainmhíniú ar an “díobháil” i gCaibidil 4 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do  Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna 2017. 

 

Agus é ag tabhairt faoin measúnacht riosca seo, tá gach dícheall déanta ag an mbord bainistíochta chun a shonrú sa mhéid gur féidir é na rioscaí díobhála atá ábhartha 

don scoil agus chun a chinntiú go mbíonn nósanna imeachta leordhóthanacha ar bun chun gach riosca atá sonraithe a bhainistiú.    Cé nach féidir gach riosca díobhála 

a thuar agus a bhaint, tá na nósanna imeachta atá liostaithe sa mheasúnacht riosca seo ar bun ag an scoil chun na rioscaí a bhainistiú agus a mhaolú sa mhéid gur féidir 

é. Chuir an Bord Bainistíochta an mheasúnacht riosca seo i gcrích ar 10/10/2021.  Athbhreithneofar é mar chuid den athbhreithniú bliantúil ar Ráiteas na Scoile maidir 

le Cumhdach Leanaí. 

Sínithe  ______________________________         Dáta ____________   Sínithe  ______________________________         Dáta ________________  

  

Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta        Príomhoide/Rúnaí ag an mBord Bainistíochta 


